SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DE TORRES NOVAS

LOCALIZAÇÃO:

Santa Casa da Misericórdia de
Torres Novas

GABINETE DE AÇÃO

Praça 5 de Outubro
2350‐418 Torres Novas
S A N T A C AS A D A M IS E R I C Ó R DI A
DE TORRES NOVAS

Horário:
9.30h às 17h00 ‐ 2ª e 6ª feira
Telefone:
Geral: 249 822 541
Fax: 249 812 669

Email:
geral@scmtorresnovas.pt
gabinete.social@scmtorresnovas.pt
www.scmtorresnovas.pt

SOCIAL

GABINETE DE AÇÃO SOCIAL
POPULAÇÃO ‐ ALVO

SERVIÇOS PRESTADOS:

 Pessoas

e famílias residentes no
concelho de Torres Novas, que se
encontram em situação de vulnera‐
bilidade social ou outras dificuldades
pontuais

 Outros:
 Passantes
 Sem abrigo

OBJETIVOS:
 Informar, orientar, encaminhar e

resolver problemas;
 Apoiar indivíduos/famílias em situa‐

ção de dificuldade /ou emergência
social;
 Promover

a autonomia e auto‐

estima;
 Prevenir situações de exclusão;
 Dar aos indivíduos/famílias os meios

e recursos que lhes possibilitem pla‐
near a sua vida de uma forma orga‐
nizada e autónoma.

SERVIÇOS PRESTADOS (CONT.):
 Informar sobre direitos sociais ou

 Atender as pessoas que procuram a

outros;

prestação de serviços por parte da San‐
ta Casa (CD, SAD, Institucionalização na

 Capacitar indivíduos e famílias a ul‐

Casa de Repouso e Infantário Margari‐

trapassar situações de carência soci‐

da Pinto Basto e Almeida);

al e económica;

 Elaborar as fichas de inscrição e pro‐

 Apoiar e/ou encaminhar ao nível psi‐

cessos de admissão para as diferentes

cossocial, em termos de saúde, for‐

respostas sociais da Santa Casa;

mação profissional e inserção no
mercado de trabalho;

 Promover o atendimento e apoio social

a indivíduos e famílias em situação de

 Dar as ferramentas necessárias, pe‐

carência (económico‐social) ou disfun‐

rante situações problema, para a sua

ção social;

resolução e efetuar os contactos pa‐
ra outros serviços ou instituições de

 Apoiar na promoção da melhoria da

qualidade de vida das famílias, quer ao

resposta mais adequada às proble‐
máticas apresentadas;

nível de competências, quer na elabo‐
ração e implementação dos seus proje‐
tos de vida;

 Efetuar Acompanhamento social;
 Realizar Visitas domiciliárias;
 Entre outros.

